UCHWAŁA NR VIII/103/2011
RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM
z dnia 21 czerwca 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach
wsparcia.
Na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.
1362, Nr 65, poz. 554, Nr 157, poz. 1241, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706 i Nr 221, poz. 1738, z 2010 r. Nr
28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 440 oraz 527, Nr 125, poz. 842 i Nr 217, poz. 1427 oraz z 2011 r. Nr 81,
poz. 440 i Nr 106, poz. 622) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLV/505/10 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 26 października 2010 r.
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia (Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego Nr 127, poz. 2541), wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Miesięczną wysokość odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia, o którym mowa w § 1 pkt 1 ustala się
procentowo od kwoty bazowej zgodnie z tabelą:
Dochód (% kryterium
dochodowego)

Wysokość odpłatności dla osób samotnie
gospodarujących

Wysokość odpłatności za osobę w gospodarstwach
wieloosobowych

do 100%

Nieodpłatnie

Nieodpłatnie

od 100% do 120%

35%

15%

od 121% do 140%

45%

25%

od 141% do 160%

55%

35%

od 161% do 180%

65%

45%

od 181% do 200%

75%

55%

od 201% do 220%

85%

65%

od 221% do 240%

95%

75%

od 241% do 260%

100%

85%

od 261% do 280%

100%

95%

powyżej 280%

100%

100%

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
"2a. Miesięczną wysokość odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia, o którym mowa w § 1 pkt 2 ustala się
procentowo od kwoty bazowej zgodnie z tabelą:
Dochód (% kryterium
dochodowego)

Wysokość odpłatności dla osób samotnie
gospodarujących

Wysokość odpłatności za osobę w gospodarstwach
wieloosobowych

do 100%

Nieodpłatnie

Nieodpłatnie

powyżej 100% do 130%

5%

10%

powyżej 130% do 160%

10%

15%

powyżej 160% do 190%

20%

25%

powyżej 190% do 220%

30%

40%

powyżej 220% do 250%

40%

60%

powyżej 250% do 280%

60%

80%

powyżej 280% do 310%

80%

100%

powyżej 310%

100%

100%

c) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:
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"4. Różnicą między ustaloną odpłatnością, ponoszoną przez osoby za pobyt w dziennym domu pobytu dla osób
starszych, a średnim miesięcznym kosztem utrzymania obciąża się w kolejności: małżonka, zstępnych,
w przypadku gdy prowadzą oddzielne gospodarstwo domowe, budżet Miasta.
5. Dyrektor MOPS ustala w drodze umowy z osobami, o których mowa w ust. 4 wysokość wnoszonej przez
nich odpłatności wynikającej z różnicy między ustaloną odpłatnością wynikającą z tabeli a średnim
miesięcznym kosztem utrzymania w dziennym domu pobytu dla osób starszych.";
2) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. 1. Kwota bazowa, o której mowa w § 5 ust. 2 i 2a ustalana jest przez Prezydenta Miasta dla każdego ośrodka
wsparcia osobno.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard Szczeciński.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
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